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25 LET OBNOVENÍ SAMOSTATNOSTI OBCE
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- smlouvu mezi obcí a VČE montáže, a. s. na provedení montáže nového
kabelového vedení VO v místní části obce Krásňoves v celkové částce
223 729,- Kč vč. DPH
- smlouvu mezi obcí a DS Delta na provedení akce „Oprava místní komunikace na p.č. 1263, 1278/2, 1270/2 a 1239/4 v místní části obce Víska“
v celkové částce 309 754,- Kč vč. DPH
- závěrečný účet MŠ za rok 2015 a účetní uzávěrku MŠ za rok 2015 včetně
výsledku hospodaření za rok 2015 ve výši 47 736,47 Kč, výsledek hospodaření bude na základě žádosti rozdělen do Fondu odměn ve výši
38 189,- Kč a do Rezervního fondu ve výši 9 547,47 Kč
- podání žádosti na Nadaci ČEZ do programu „Oranžové hřiště“ na projekt „Modernizace a rozšíření sportovního areálu v Horním Újezdu p. č.
1111/15 – II. etapa“

JEŠTĚ K OSLAVÁM
V sobotu 23. dubna se uskutečnily oslavy 25 let obnovení samostatnosti
obce. Fotografie na předešlé straně stručně vystihují program tohoto dne.
Na úvod promluvil pan starosta ing. Radek Boštík, shrnul důležité události tehdejší doby, jmenoval kandidáty do prvního volebního období
zastupitelstva a děkoval jim za tento důležitý počin. Podrobněji jste se
mohli s děním v tehdejší době seznámit ve zpravodaji, který byl vydán
právě k těmto oslavám a věnoval se v příspěvcích vzpomínkám na dobu
před 25 lety. Kulturní program k oslavám jsme začali tvořit již na podzim
předešlého roku. Pan Petr Jablonský, známý imitátor z televize napodobuje hlasy spousty celebrit a tak jsme mohli slyšet nejen současného prezidenta, ale i jiné mediálně známé osobnosti. Děti z mateřské školy si spolu
se svými učitelkami připravili pohádku „Jak pejsek s kočičkou myli podlahu“. Přišli se na ně podívat také jejich nejbližší a odměnili je zasloužilým
potleskem za jejich šikovnost. Potom se však situace obrátila a děti naopak
byly diváky, protože jsme pozvali Divadlo Štafličky s pohádkou „Jak chtěla
kytička fialka červenou sukničku“. Představení, které se divákům líbilo,
bylo odehráno v zasedací místnosti obecního úřadu, aby v sále mohl
pokračovat další plánovaný program. Hornoújezdský ochotnický spolek
sehrál hru „Drak je drak“. Poprvé jsme hru mohli vidět již v roce 2001.
I když od té doby uplynulo patnáct let, spolek se úkolu zhostil na výbornou
a představení mělo opět velký úspěch. Po skončení divadla se pak návštěvníci mohli zastavit ve vestibulu, kde bylo připraveno krátké video o současnosti obce a také fotografie z minulosti. K oslavám byly také vydány
upomínkové předměty – deštníky, propisovací pera, nože. Vše je stále
k dostání na obecním úřadě. Potom již mohla proběhnout úprava sálu na
večerní zábavu. K tanci a poslechu hrál Rytmik, zpestřením bylo vystoupení Pistolnice Romany, která obdivuhodně vládla lasem a kolty, za což
sklidila aplaus diváků. Ten večer se však tleskalo ještě jednou a to před
kulturním domem, kde jsme mohli v deset večer shlédnout hezky připravený ohňostroj. Pak už následovala pro všechny jen volná zábava. Děkujeme mnohokrát všem malým i velkým účinkujícím a také pořadatelům
těchto oslav.
P. Severová

Na svém dalším zasedání ze dne 6. 5. 2016 zastupitelstvo obce m. j. projednalo a schválilo
- směnu pozemků mezi obcí a p. Kysilkou, Desná dle projednání ze dne
26. 2. 2016
- prodloužení smlouvy o pronájmu obecního bytu p. Lenochovi, HÚ
- smlouvu mezi obcí a Městskou knihovnou Svitavy o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice,
příspěvek 1 000,- Kč
- nové stanovy Mikroregionu Litomyšlsko
- závěrečný účet obce, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Pardubickým krajem a účetní uzávěrku vše za rok 2015
- pronájem části obecního pozemku p. č. 159/1 p. Lenochovi, HÚ za účelem pěstování rostlin
- nákup pozemku do vlastnictví obce p. č. 523/1 o celkové výměře 4 154
m2 od p. Kladivy, HÚ

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
Pravděpodobně mnozí z Vás mají za sebou zkušenost, kdy u Vašich dveří
zazvonili zástupci firmy s nějakou zaručeně skvělou nabídkou. Ve většině
případů se jednalo o „výhodnou“ nabídku na nákup levnějších energií.
Mnohdy se záhy ukázalo, že daná nabídka výhodná není. Vy jste pak
následně museli složitě hledat cesty, jak se z čerstvě uzavřené smlouvy
vyvázat. Na základě těchto událostí nás někteří z Vás kontaktovali, abychom v rozhlase vyhlásili, že se po naší obci pohybují neznámí lidé, kteří
nabízejí pochybné služby anebo abychom dotyčnému rovnou pomohli
s rozvázáním již podepsané smlouvy. Problém byl a je především v tom, že
různí „podomní“ prodejci, aby uzavřeli co nejvíce smluv, využívají při své
činnosti nekalé praktiky, obdobným způsobem, jak se můžeme pravidelně
dozvídat z rádia, či televize. Například své nabídky odůvodňují tím, že
vzhledem k probíhající akci přechodu obce na podzemní vedení kabelů
nízkého napětí, je nutné přejít k jinému odběrateli el. energie. Setkal jsem
se i s argumenty, že k novému dodavateli energií přešla většina zastupitelů, takže s ohledem na tento fakt se jedná jistě o tu jedinou správnou firmu
s nejlepším doporučením. Dokonce byly i případy, že se firmy odvolávaly
na obec s tím, že nová nabídka je předkládána s vědomím a ve spolupráci
přímo s obcí. Nic z toho se samozřejmě nezakládalo na pravdě.
Zároveň mám i tu zkušenost, že po té co jsem v rozhlase v reakci na aktuální situaci vyhlásil, aby si občané na podomní prodejce, kteří obcházejí
obcí, dali pozor, bylo mi zástupci nejmenované firmy nabízející levné energie téměř vyhrožováno.
S ohledem na tyto stále se opakující negativní reakce na podomní prodej,
jsme se v zastupitelstvu rozhodli danou situaci řešit. Neříkám a netvrdím,
že definitivně vyřešit, protože to patrně možné nebude. Každopádně
v čase, kdy píši tento článek, máme na programu zastupitelstva pro nadcházející schůzi mimo jiné bod, v rámci kterého projednáme návrh
„Nařízení“, kterým by se stanovil zákaz podomního prodeje. Protože
schůze zastupitelstva ještě neproběhla, nemohu předjímat, jak hlasování
dopadne. Vzhledem k tomu, že ohledně daného bodu panuje mezi zastupiteli konsensus, se dá ale usuzovat, že návrh „Nařízení“ schválen bude.
Patrně Vás čtenáře nyní trochu zklamu, musím zde ale uvést, že schválené
„Nařízení“ o zákazu podomního prodeje, situaci, jak jsem již před několika
větami předestřel, samo o sobě nevyřeší. Jistě se dříve, či později, po
nabytí platnosti „Nařízení“ stane, že se podomní prodejci v naší obci opět
objeví. Nařízení nám do ruky ale dává páky, které jsme dříve neměli. Na
rozdíl od současného stavu, kdy můžeme pouze v rozhlase občany upozornit, budeme moci nově dotyčné zástupce firem z obce – případně i pod
pohrůžkou spolupráce s policií a pod hrozbou udělení pokuty - vykázat.
Pravděpodobně to po čase zkusí zase jiní a vše se bude opakovat. Po nějaké
době, alespoň doufám, kdy se informace o platném „Nařízení“ v naší obci
dostane ve větší míře mezi jednotlivé firmy, by mělo obtěžování našich
občanů s neustále se opakujícími výhodnými nabídkami ustat. K tomu
opět přispějete Vy občané tím, že nás i nadále o těchto aktivitách budete
informovat.
Ing. Radek Boštík, starosta

ZASTUPITELSTVO OBCE
Na svém jednání dne 15. 12. 2015 m. j. projednalo
a schválilo:
- dodatek ke smlouvě o dílo mezi obcí a TS Hlinsko, kterým se navyšují
ceny za sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu
- prodej části obecních pozemků p. č. 818, 547/2 o celkové výměře do
vlastnictví Lesů ČR Hradec Králové
- rozpočtové provizorium na počátek roku 2016, pro měsíce leden a únor
ve výši 1/12 rozpočtu roku 2015 pro každý měsíc
- plán akcí na rok 2016 dle návrhu
- podání žádosti a následné uzavření smlouvy o vytvoření společensky
účelných pracovních míst mezi obcí a Úřadem práce Svitavy pro rok
2016
- poskytnutí dotace na domovní čistírnu odpadních vod na základě
žádosti p. Benešové

Na svém dalším jednání dne 26. 2. 2016 zastupitelstvo obce m. j. projednalo a schválilo:
- poskytnutí neinvestiční dotace TJ HÚ – 15 tis. Kč, Autoklub HÚ – 5 tis.
Kč, SDH HÚ– 11 tis. Kč, Rybářskému kroužku HÚ – 3 tis. Kč, Českému
svazu včelařů Litomyšl – 2 tis. Kč, Farní charitě Dolní Újezd – 10 tis.
Kč, SDH Desná – 2 tis. Kč, Salvia Svitavy – 2 tis. Kč, Domov pro seniory Sloupnice – 2 tis. Kč, Pasíčka – 2 tis. Kč, Myslivecké sdružení HÚ –
8 tis. Kč
- rozpočet obce Horní Újezd na rok 2016 – příjmy 5 148 100 Kč, výdaje
5 093 700 Kč, přebytek 54 400 Kč
- dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor prodejny mezi obcí
a firmou Hruška Ostrava, nájemci se poskytuje příspěvek na provozní
výdaje ve výši 60 tis. Kč pro rok 2016
- zapojení obce do elektronického monitorovacího systému v rámci Mikroregionu Desinka
- prodej části obecního pozemku p. č. 1007/1 o výměře 80 m2 p. Jirečkovi, HÚ
- prodej části obecního pozemku p. č. 1003/22 o výměře 305 m2 manželům Benešovým, HÚ
- prodej části obecního pozemku p. č. 1367 o výměře 58 m2 a p. č. 1345 o
výměře 5 m2 p. D. Motyčkové, HÚ
- odkup části pozemku p. č. 1349/1 o výměře 129 m2 od p. D. Motyčkové,
HÚ
- odkup části pozemku p. č. 1339/1 o výměře 91 m2 od p. Havrana, Sebranice
- návrh na provedení směny pozemků mezi obcí a p. Kysilkou, Desná,
obec by nabyla od p. Kysilky p. č. 845 o výměře 566 m2, p. č. 266 o
výměře 38 m2, p. Kysilka by odkoupil od obce p.č. 794 o výměře 133 m2,
p. č. 801 o výměře 396 m2 a p. č. 811 o výměře 47 m2
-2-

místech v rámci katastru, špatná přístupnost některých pozemků, vlastnictví pozemků pod komunikacemi, realizace opatření na ochranu RD
proti přívalovým srážkám - zřízení poldrů atd.
A především, jednotliví vlastníci zemědělské půdy se mohou a někteří se
i domnívají, že pokud vlastní pole, která jsou v územním plánu vedena
k možné budoucí zástavbě rodinnými domy, mohly by jim být tyto polnosti
v rámci PÚ směněny a obec by pak mohla na těchto polích již mimo svobodné rozhodnutí původních vlastníků rozhodnout o výstavbě domů.
Zaslechl jsem i toto: mám za domem pole, které je v územním plánu
vedeno pro výstavbu RD, nyní mi ho v rámci úprav smění a mně za
„humny“ vyrostou nové domy, aniž bych s tím mohl cokoliv dělat. Abych
uvedl vše na pravou míru: pokud někdo vlastní zemědělskou půdu,
která je v rámci ÚP určena k možné zástavbě, tato je ze zákona
ze směny přímo vyjmuta, jinými slovy nemůže být součástí
pozemkových úprav. I z tohoto argumentu vyplývá, že hlavním
motivem obce není a nemůže být to, že se automaticky dostane
k plochám určeným pro výstavbu RD, zákon toto neumožňuje
(§ 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech). Mohu Vás ujistit, že tato varianta je
tedy naprosto vyloučena. Ke směně např. obecních pozemků,
za pozemky soukromé určené ÚP k budoucí zástavbě, může
dojít vždy jen a pouze se souhlasem konkrétního vlastníka, tak
jak je tomu samozřejmě již nyní a pozemkové úpravy na toto
nemají zásadní vliv.
Ano nezastírám, že PÚ by byly prospěšné i pro naši obec, ale co je dobré
pro obec, je především dobré pro její občany. A pokud by obec v rámci provedení PÚ nakonec vlivem nového uspořádání pozemků kromě jiného
mohla občanům nabízet i nové parcely pro výstavbu RD, budou mít
z tohoto prospěch především opět občané naší obce. Již se opakuji, ale
musím zde znovu podotknout – jedině v případě, že se může obec dále
rozvíjet, že počet občanů bude spíše růst než klesat, je zárukou, že naše
obec má před sebou opravdu budoucnost. A naopak menší počet občanů
znamená méně finančních prostředků do rozpočtu obce, znamená méně
prostředků na opravu komunikací, na možnost udržet v obci prodejnu
potravin, mateřskou školu, na možnost zajistit dostatečným způsobem
fungování veřejného osvětlení, potřebné opravy obecního majetku. Což
v důsledku znamená zase jediné – další úbytek občanů, kterým nebude mít
obec co nabídnout.
PÚ nestojí a nepadají na tématu nedostatku parcel pro výstavu RD. Obec
samozřejmě hledá i jiné možnosti, jak předmětný problém vyřešit. Byl
bych rád, aby občané, po opadnutí emocí, začali sami o celé věci znovu
v klidu přemýšlet. Provedení PÚ je velkou příležitostí pro nás pro všechny,
kdy za 100% využití státních prostředků můžeme naši obec opravdu posunout vpřed.
Zároveň vím a chápu, že téma PÚ je tak rozsáhlý projekt, že si vyžádá mnohem delší diskusi s občany a osobní vysvětlování jednotlivým vlastníkům.
Otázka PÚ je běh na dlouhou trať, a jak bude na konec zodpovězena, je na
nás všech. Ale ať již celkově toto dopadne jakkoliv, tzn., zda se projekt uskuteční, či nikoliv, byl bych rád a ze srdce bych si přál, aby nás toto téma
nerozdělilo. Abychom se na sebe nemuseli mračit jenom proto, že někdo
má jiný názor, než ten druhý. Jsme lidé, na všem se shodnout nelze a u
takto složitého tématu je úplná shoda, předpokládám, prakticky nemožná.
To je pochopitelné a to bychom měli všichni respektovat. I tak to ale za
pokus stojí….
Ing. Radek Boštík, starosta

POZEMKOVÉ ÚPRAVY – AKTUÁLNÍ
SITUACE
Mnozí z Vás jistě zaznamenali, že má naše obec v úmyslu provést komplexní pozemkové úpravy. Vlastníci zemědělské půdy na našem k.ú., kterých by se úpravy bezprostředně dotkly, již dříve obdrželi základní,
vstupní informace. Zároveň proběhl v pátek dne 11.3. 2016 v KD seminář
na dané téma, v rámci kterého vystoupili zástupci Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj, z Pobočky Svitavy a snažili se přítomným
vysvětlit princip pozemkových úprav a jejich výhody. Ti z Vás, kteří jste se
onoho dne přednášky k PÚ zúčastnili, jste byli svědky, že zde nepanovala
úplně ideální atmosféra. Diskuse byla dosti emotivní, z mého pohledu
trochu zbytečně vyhrocená. Hlavním důvodem zjitřené atmosféry byla
zmínka přednášejícího – vedoucího pobočky ing. Miloše Šimka, že v rámci
PÚ může u vlastníků zemědělské půdy dojít k procentuálnímu krácení její
výměry. Dovolte mi, abych se u této eventuality zastavil a pokusil se ji blíže
objasnit. Na řadě míst v našem Pardubickém kraji, kde již pozemkové
úpravy úspěšně proběhly, byly jednotlivé obce a vlastníci půdy v trochu
jiném postavení, než je tomu v našem případě a zde musím konstatovat, že
bohužel. Z pozemkových úprav vyplynou určitá opatření, v rámci kterých
se realizují společná zařízení – jedná se o nové přístupové cesty
k pozemkům, o protierozní opatření, opatření k ochraně přírody, vodohospodářská opatření – v našem případě poldry apod. Na tato společná
zařízení je potřebné zajistit odpovídající výměru půdy. V našem případě se
jedná o potřebu mezi 20- ti a 30-ti ha zemědělské půdy. V první řadě je na
tato opatření využívána půda ve vlastnictví státu, tzn., že si tímto způsobem může obec dopomoci k novým pozemkům a občanům mnohdy vzniknou nové obslužné komunikace k jejich polím, aniž by toto pocítili na
výměře svých pozemků. U nás je ale situace odlišná a jak jsem již uvedl –
bohužel... V našem konkrétním případě český stát na k. ú. obce Horní
Újezd prakticky žádné pozemky nevlastní. Na druhou stranu byly pozemkové úpravy na řadě míst v Pardubickém kraji úspěšně realizovány též i
bez výrazného vlastnictví státní půdy v řešeném území. V takovém případě
je nutné potřebu společných zařízení pokrýt především z obecních
pozemků - naše obec vlastní ale „pouze“ 25 ha zemědělské půdy. Obec tedy
obětuje vše co má k dispozici a co obětovat může, jak jsem to již uvedl na
zmíněné přednášce. Ano mohlo by se teoreticky stát, že to stačit nebude.
Pro tento případ přednášející uvedl, že by se mohlo přikročit ke krácení
výměry pozemků u jednotlivých vlastníků v řádu cca 1 až 2% - bráno vždy
z celkové konkrétní výměry. A toto byl hlavní kámen úrazu. Dané konstatování vyvolalo mezi přítomnými zásadní nesouhlas. Já samozřejmě chápu, že jakákoliv zmínka o tom, že by mohlo být občanům odebráno kus
jejich vlastnictví, byť jen třeba nepatrná část, se jistě nemůže setkat
s velkým pochopením. Zejména s ohledem na to, co u nás občané v minulosti zažili a čím si prošli.
V každém případě bych chtěl jednoznačně a velice silně zdůraznit, že se
nemůže stát, že by občané přišli o svůj majetek snad nějakým podobným
způsobem, jak tomu bylo v období 50. let minulého století.
Abychom ale předešli další diskusi v daném směru, je možné se domluvit,
že občané nebudou kráceni vůbec, tzn., že krácení u občanů neproběhne
ani v jednom jediném případě, pokud samozřejmě nedojde k individuální
dohodě mezi oběma zúčastněnými stranami. Aby měli občané v tomto
směru jistotu, mohla by takováto „deklarace“ vzniknout na půdě zastupitelstva. Byť samozřejmě nemohu dopředu předjímat, jak by hlasování
v daném směru dopadlo, předpokládám, že by zastupitelé toto řešení svým
hlasováním podpořili. Dalším krokem, který by mohl přispět k lepšímu
vnímání způsobu provedení pozemkových úprav, by mohla být skutečnost, že by se obec zavázala, že sbor zástupců vlastníků, který by měl
zásadní vliv na bezproblémový průběh těchto úprav, by vznikl, resp. byl
ustanoven v každém případě (byl by volen na úvodním jednání).
Z mého pohledu zůstává jediná vážnější otevřená otázka k diskusi v rámci
PÚ, která též zazněla na schůzce v KD – touto otázkou je souhlas k zahájení
PÚ ze strany občanů, kdy vlastníci dávají „bianko“ souhlas k něčemu, aniž
by dopředu věděli, jak bude konečný výsledek vypadat. V této souvislosti
nyní jednáme se zástupci Pobočky Svitavy o možnosti vyhotovení studie,
která by předběžné potřeby území vyhodnotila a základní opatření by
navrhla (primárně by studie řešila odtokové poměry a cestní síť). Vlastníci
by tak při svém zvažování, zda souhlas udělit, či nikoliv, byli v mnohem
jednodušší situaci. Stále ale platí podmínka, že pozemkový úřad zahájí
samotné pozemkové úpravy až po obdržení souhlasu vlastníků, kteří mají
k dispozici v součtu celkem min. 50% z celkové výměry zemědělské půdy.
Pokud by se tak stalo, byla by v rámci pozemkových úprav ve studii předběžně navržená opatření dopracována a to právě za spolupráce se zvoleným sborem zástupců vlastníků.
Každopádně bych zde zdůraznil ještě jednu věc: byl bych nerad, aby celý
návrh na provedení PÚ vyzněl pouze v tom smyslu, že obec nemá dostatek
volných a vhodných pozemků pro výstavbu RD a chce svoji situaci řešit
tímto způsobem. Ano, již dříve při diskusi o úpravách zaznělo, že je to
jeden z důvodů, v každém případě ale ne jediný a ten klíčový. Jak jsem již
dříve vysvětloval, důvodů pro provedení úprav je několik – velká roztříštěnost pozemků, kdy jednotliví vlastníci mají několik pozemků na různých
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„Nejlepším důkazem moudrosti je nepřetržitá dobrá duševní pohoda“
M. de Montaigne

V měsících dubnu až září oslavili nebo oslaví významné
životní výročí tito naši spoluobčané:

50 LET
60 LET
65 LET
70 LET
75 LET
85 LET
88 LET
90 LET
91 LET

Ludmila Krásná
Ladislava Nováková
Miroslav Vodehnal
Hana Šinkorová
Zdeňka Machová
Václav Dubišar
Božena Břeňová
Vlasta Filipiová
Růžena Kysilková
Anna Zerzánová
Marie Tobková
Anna Vejrychová
Marie Jánová
Marie Pohorská
Hedvika Břeňová

Oslavencům přejeme hodně štěstí, pevné zdraví, spokojený život
a co nejméně starostí.
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SOUTĚŽNÍ KLÁNÍ V MLADOČOVĚ
Letošní soutěž dětí pod názvem „Mikroregion závodí“ se konala v pátek 3.
června v Mladočovském táboře a jeho okolí. Jednotlivé disciplíny a organizaci soutěží měl na starosti provozovatel areálu p. Mauer. Na třinácti stanovištích plnili soutěžící zadané úkoly v přesném časovém harmonogramu, který museli stíhat jinak přišli o čas na plnění úkolu. Jednalo se například o co nejvíce vhozených košů, o kopání gólů do brány, střílení prakem
do okna, průchod vyznačenou tratí s běžkami pro čtyři osoby najednou,
přenášení disků na hlavě, ale také o člunkový běh na čas, skládání čertíků,
čtverce a věže. Téměř všechny disciplíny byly fyzicky náročné, na odpočinek nebyl čas, ale zlatým hřebem dopoledne bylo stanoviště s názvem
„nanga parbat“. Jednalo se o běh do velmi příkrého svahu, sestup zpět
dolů a zase znovu pořád kolem dokola celé družstvo pět minut. Kolikrát
kdo vystoupil, tolik bylo započteno družstvu metrů do výšky. To byla
makačka! Letošní dětský den rozhodně překvapil všechny přítomné svou
náročností. Časově skutečně všechno klaplo na minutu a mohli jsme si
vystát frontu na dobrý oběd. A jak jsme dopadli? Naše družstvo mladších
dětí bylo jedenácté a starší žáci obsadili desáté místo. Za první stupeň zvítězilo Poříčí, dále Sebranice a Lubná, z druhého stupně byly první děti ze
Sebranic, dále Morašice a Poříčí. Našim soutěžícím dětem děkujeme za
účast, poříčským pořadatelům za velmi dobrou přípravu a organizaci celého dopoledne v příjemném prostředí.
Text a foto: P. Severová

Divadelní spolek Jen Tak z Chvaletic

Foto: M. Prokopová

DĚTSKÝ DEN
V neděli 29. května se za krásného počasí uskutečnil „Dětský den“. Na
parkovišti před kulturním domem jsme si vyzvedli kartičku a vyrazili směrem na Podlubníček. První stanoviště bylo u bytovky, kde děti po hmatu
poznávaly různé věci. Druhé u čerpačky. Zde se házely drobné mince do
kýble s vodou, ve kterém byla umístěna sklenice. Vypadalo to jednoduše,
ale mince si plavaly jak se jim zachtělo. Další zastávka byla opět vodní,
u Barborky. Tady jsme chytali rybičky na udičku. Čtvrté zastavení bylo
u studánky. Čekala nás tam ochutnávka. Ale ne pivní, jak by se mohl někdo
domnívat. Malí účastníci se zavázanýma očima poznávali různé potraviny.
Cestou zpět jsme ještě házeli kroužky na cíl. Poslední tři stanoviště za rybníkem byly - poznávání rostlin a zvířat, skoky v pytli a nakonec házení
šišek do koše. Nejvíc jsme se však těšili na ukázku dravých ptáků ze
Záchranné stanice Lipec. Proletěli se nám nad hlavou sokol, káně, poštolka, výr velký aj. Viděli jsme i mláďata v hnízdě a velký obdiv měl i malý
ježek, kterého si děti hladily. Vše bylo poutavě okomentováno panem Pelikánem a dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí.
M. Prokopová

SOUTĚŽNÍ DRUŽSTVO
R. Svatoš, O. Žďára, R. Šinkorová, J. Prokopová, V. Ševčíková,
A. Motyčková, A. Veselíková, K. Žďárová, N. Chadimová,
M. Hladíková.

PODLUBNIČSKÝ PIVOKOŠT
Dne 4. června se uskutečnil na Podlubníčku další ročník Pivokoštu. Před
samotným zahájením této akce bylo potřeba posekat trávu v těchto prostorách, což provedli pracovníci obce. Ten, kdo přišel směrem od Krásňovse,
tak si mohl všimnout uklizené a zametené obecní komunikace, jež tyto dvě
části obce spojuje, což se stalo zásluhou Jendy Ch. a mladých hasičů. I letos
součástí programu bylo naplánováno divadlo. Jistě je velká škoda, že se
místnímu ochotnickému spolku díky zaneprázdnění nepodařilo najít ani
jeden volný termín, kdy by mohl sehrát divadelní hru, kterou letos měl
secvičenou. Pozván byl tedy divadelní spolek „Jen Tak“ z Chvaletic
s pohádkou „Rákosníček a jeho rybník“. Další program zajistila hudební
skupina Styl z Chotěboře. Současně kromě jiných piv měli návštěvníci možnost ochutnat i chotěbořské pivo Premium. Hladem a žízní snad nikdo
netrpěl a díky počasí se akce vydařila, o čemž svědčí množství návštěvníků,
kterých se letos sešlo přibližně 350. Závěrem bych chtěl poděkovat všem,
kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli a tuto akci podpořili.
J. Vostřel

Foto: V. Severa

JARNÍ VYCHÁZKA
Deset turistů se vydalo rozkvetlou májovou přírodou na špacír kolem
„Horňáku“. Letos jsme zamířili i na Desnou. Cesta vedla od kabin údolím
Lubenského potoka, kolem studánky Barborky na Podlubníček, přes
Drahošův kopec do Cikova, stezkou v desenském lese k Podháji, hájem
k Mladočovu a za humny kolem Desné. V sousední obci jsme míjeli čtyři
sta let starý tis u Pavlišů a následně jsme navštívili a prohlédli si kapli sv.
Petra a Pavla postavenou roku 1839. Nakonec jsme si od únavy odpočinuli v hospodě u Sýkorů.
Počasí nám přálo, sluncem zalitá příroda nás nadchla a tak si příjemné
setkání určitě opět zopakujeme.
„BÍLÁ ORCHIDEJ“
Možná nevíte, že v našich lesích kvete orchidej z čeledi vstavačovitých.
Okrotice bílá je vytrvalá bylina, která roste v listnatých lesích a kvete od
května do července. Patří k vzácným druhům naší květeny a je zákonem
chráněná.
Alena Chadimová

Foto: M. Vodehnal
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AKCE LETOŠNÍHO ROKU

ŽIVOTNÍ JUBILEUM PHDR. KARLA
SEVERINA

V letošním roce nenaplánovala obec žádné větší investiční akce. Je to
i z toho důvodu, že čekáme na vyhlášení dotačního programu IROP
severovýchod, v rámci kterého by naše obec chtěla zrealizovat přestavbu základní školy na byty a tento program by měl být vyhlášen
„každým dnem“. Dotační podmínky programu nejsou ale dosud známy, z těchto důvodů se obec nyní nemůže pouštět do jiných rozsáhlejších investičních projektů. Menší investiční aktivita je způsobena
i tím, že jsme na jaře 2x neuspěli v žádosti o dotace: jednalo se o možnou výstavbu parkoviště poblíž autobusové zastávky u KD (naproti
šatnám pro sportovce) a dostavbu sportovního areálu, resp.
o výstavbu víceúčelového hřiště s umělým povrchem. Je ale pravdou,
že jsme si velké naděje na úspěch tentokrát nedávali: co se týká parkoviště, zde mělo jít podle pravidel Ministerstva pro místní rozvoj především o rekonstrukci stávajících parkovacích ploch – v našem případě
se ale jednalo prakticky o výstavbu nového parkoviště o 14-ti stáních
ze zámkové dlažby, navíc bylo podáno přes 1 tis. žádostí s tím, že podpořeno bylo zhruba pouze cca 200 z nich. O druhou dotaci na výstavbu
hřiště s umělým povrchem bylo požádáno u firmy ČEZ přes dotační
projekt „Oranžové hřiště“, ani zde nebyly šance veliké….
Každopádně stejně jako každým rokem proběhla rekonstrukce místních komunikací – tentokrát se jednalo o zrekonstruování části asfaltové komunikace v místní části obce Víska (poblíž truhlárny p. Vomočila – čp. 102) a obecní přístupové cesty k domu čp. 40 v místní části
obce Cikov. Na podzim máme ještě v plánu provést drobné výspravy
výtluků. Celkově náklady na tyto práce dosáhly sumy cca 400 tis. Kč,
přičemž částkou ve výši 100 tis. Kč přispěl PK. Samozřejmě vím a chápu, že na mnoha místech je opravu povrchů ještě nutné provést
(Podlubníček, Víska – „veský kopec“, Cikov-Spálenisko atd.) a že
mnozí občané jsou a budou nespokojeni, že se na „jejich úsek“ opět
nedostalo. Vše je ale dáno tím, že jsme sice malá obec co do počtu obyvatel, s velmi skromným rozpočtem, ale na druhou stranu obec s velice
rozsáhlou sítí místních komunikací. Každým rokem vynakládá obec
na opravu místních komunikací částku představující přibližně 1/10
rozpočtu, což je na hranici možností.Troufám si tvrdit, že oprava
komunikací je v našem případě nikdy nekončící proces.
Kromě opravy komunikací letos pokračuje akce firmy ČEZ spočívající
v přeložení kabelů nn na zemní vedení. Byť jde o akci, jak jsem již dříve
zmínil, která není financována ani nijak smluvně ošetřena obcí, má na
náš rozpočet též bezprostřední vliv. S přeložením kabelů nízkého
napětí do země je zároveň nutné provést rekonstrukci veřejného
osvětlení. Nyní se aktuálně rekonstrukce VO s přeložením kabelů odehrává v místní části obce Krásňoves (od kulturního domu směrem
přes pěší cestu na Krásňoves až po MŠ a ZD). Tato investice si
z obecního rozpočtu vyžádá částku přes 500 tis. Kč. Přibližně v průběhu prázdnin je dále plánováno provést přeložení kabelů včetně instalace nového veřejného osvětlení v místní části obce Podlubníček a ve
zbylé části Krásňovsi (směr Sebranice) a v roce příštím bude na řadě
Víska.
Celá obec, kromě části u KD a části na Vísce, kde je nainstalováno
novější venkovní kabelové vedení, tak bude mít do konce příštího
roku nové veřejné osvětlení a samozřejmě též kabely nízkého napětí
uložené do země. Jde tedy jistě o velmi pozitivní zprávu, kterou si myslím do budoucna občané i přes dočasné negativní vlivy při samotné
stavební činnosti, ocení. Nejenže zmizí nevzhledné betonové a dřevěné sloupy, ale zároveň ubude poruch jak v případě kabelů nn, tak na
VO. Současně v rámci nového VO ušetří obec výdaje nejen za opravy,
ale i za samotnou spotřebu el. energie. Na nové stožáry jsou ve většině
případů instalována úsporná svítidla Malaga se sodíkovou výbojkou
od firmy Philips a LED světla od japonského výrobce Snaggi.
V závěru přehledu akcí bych neměl zapomenout na menší plánovanou
rekonstrukci vodovodního řadu, která proběhne v létě na Krásňovsi
přibližně od čp. 80 (p. Holinger) k čp. 79 (p. Flídr), jedná se o výměnu
starého ocelového řadu za potrubí z polyetylenu.
Ing. Radek Boštík, starosta

V březnu letošního roku se dožil významného životního výročí etnolog,
historik, regionální badatel a podnikatel PhDr. Karel Severin. Jubilant se
narodil 29. března 1946 v Brně a po absolvování gymnázia vystudoval na
filozofické fakultě brněnské univerzity národopis, když zde v roce 1974
obhájil diplomovou práci Lidový nábytek na Litomyšlsku, kterou zpracoval již jako odborný zaměstnanec-etnograf tehdejšího Okresního vlastivědného muzea v Litomyšli; rigorózní studium následně uzavřel zkouškou
vykonanou v roce 1978. Poté působil několik let jako odborný pracovník
v Ústředí lidové umělecké výroby Praha s pobočkou v Brně a po listopadových společenských změnách začal podnikat. Je spoluautorem několika
publikací a autorem mnoha časopiseckých studií a článků týkajících se
národopisu a historie, zejména pak dějin stezek a cest na území České
republiky vztahujících se rovněž k Litomyšlsku. Vzpomenout lze alespoň
následující: Trstenickou stezkou cestou necestou (2000), K metodice
studia úvozových cest (2001), Voštice (2001), Národopis Hřebečska
(2002), Kolonizace Hřebečska (2003), Toponyma Voštice v Josefském
katastru (2003), Litomyšl, Benátky a Čistá: hradiště a středověké cesty
(2006), Bazilika Panny Marie a její význam v dějinách Litomyšle (2006).
Autorsky, redakčně i sponzorsky se podílel na vydání publikace kolektivu
autorů Horní Újezd u Litomyšle (2010). Jako jednatel firmy zajišťující
restaurátorské práce při obnově historické architektury, interiérů a uměleckých památek se s manželkou Mgr. Janou Severinovou (pocházející
z nedalekého Poříčí) podíleli na obnově mnoha historických památek,
z nichž lze vzpomenout alespoň kostely sv. Jakuba a sv. Michala v Brně,
starou radnici a kašnu Parnas tamtéž, Ditrichsteinskou hrobku
v Mikulově, poutní chrám Panny Marie na Chlumku u Luže či piaristický
kostel Nalezení sv. Kříže v Litomyšli.
Do dalších let života přejeme oslavenci pevnější zdraví, stálou pohodu
a mnoho tvůrčích sil.
Oldřich Pakosta

JEDNOTA DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ
Pan Alois Vomočil z Vísky poskytl redakční radě Knihu protokolů Jednoty
divadelních ochotníků v Horním Újezdě. Posledním jednatelem Jednoty
byl jeho tatínek a proto kniha zůstala u nich doma a byla před nedávnem
nalezena. Nyní předkládáme čtenářům Hornoújezdského zpravodaje
doslovný opis dvou protokolů:
Protokol sepsaný den 18. ledna 1925 při založení Jednoty divadelních
ochotníků v Hor. Újezdě. Úvodem budiž zde vepsáno, že podnět k založení
jednoty div. ochotníků v Horním Újezdě byl dán při poslední výroční valné
hromadě sboru dobrovolných hasičů v Hor. Újezdě, kterýž pak věc tuto dal
v úvahu místní osvětové komisi, kteráž v jednání svém společně s obecní
radou obce zdejší, návrh ten schválila. Na základě usnesení těchto svolána
byla schůze mládeže i občanů starších z Horního Újezda na den 18. ledna
1925 do hostince u Drábků.
Schůzi zahájil o 3. hodině odpoledne výše uvedeného dne předseda místní
osvětové komise p. Frant. Chaloupka, načež předal slovo jednateli osvětové komise p. učiteli Pohorskému, který v širším slova smyslu nabádal
přítomné k založení spolku divadelně ochotnickému. Hlavně kladen byl
důraz na to, aby dojde-li k založení spolku divadelního, by tento zakládán
byl v podstatě nestranné, čistě nepolitické, tak aby do něho byl umožněn
přístup každému řádnému občanu i občance nehledě při tom na zásadu té
nebo oné politické strany.
S návrhem tím všichni přítomní souhlasili, načež přistoupilo se
k zapisování členu jichž se přihlásilo počtem 42. Při zápisu členů vybralo se
dobrovolného zápisného 75 Kč. Ježto nebylo více času k dalšímu projednávání usneseno konati co nejdříve schůzi zapsaných členů příště a tato byla
ukončena. J. Chadima, obec. starosta co zapisovatel
Protokol sepsaný I. schůzi členů Jednoty divadelních ochotníků v Hor.
Újezdě konané dne 17. března 1925 o 6 hodině odpoledne v hostinci u Drábků. Schůzi zahájil člen jednoty p. Karel Černý mlynář, uvítav všechny přítomné jichž 30 po sečtení bylo.
Na programu bylo: Volba přípravného výboru. Volba konala se aklamací.
Za předsedu byl jednohlasně zvolen p. Frant. Stráník rol. č. 63, za místopředsedu p. Jan Koníček mlynář č. 130, za jednatele p. Jan Chadima obec.
starosta, za pokladníka p. Tomáš Kalibán rol. č. 63, za režiséra p. Karel
Černý mlynář č. 8, za správce jeviště p. Frant. Pohorský rol. syn č. 95
a p. Frant. Říha rol. syn č. 40. Do výboru dále byli zvoleni: Frant. Kovář
dělník čp. 149, Jan Hurych rol. syn čp. 94, Václav Kalibán rol. syn čp. 60.
Službu pořádníka uvolil se vzíti p. K. Žďára krejčí čp. 20.
Na to člen zvoleného výboru Jan Hurych, oznámil, že Spolek div. ochotníků v Lubné hodlá prodati jeviště. Připomenutí tohoto ujali se všichni
přítomní a jednohlasně usnešeno, aby nově zvolený výbor přesvědčil se
o vyjádření Jana Hurycha. Současně byl výbor zplnomocněn k tomu,
budou-li opravdu v Lubné jeviště prodávati a nebude-li příliš drahé, by jej
pro naši ochotnickou jednotu koupil. Též usnešeno bude-li jeviště z Lubné
koupeno v brzku pořádati nějaké div. představení. Více návrhu nebylo
a schůze ukončena. J. Chadima, jednatel, Fr. Stráník, předseda
pokračování příště

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli by jsme poděkovat panu starostovi, manželům
Krejsovým a sousedům za pomoc při úklidu po menší
povodni. Kdy se nám přehnala voda ze silnice přes
zahradu. Děkujeme.
Kamil a Markéta Prokopovi
-5-

Tajný vzkaz
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40 LET OD ZALOŽENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V HORNÍM ÚJEZDU
Ze školní kroniky - Slavnostní otevření mateřské
školy

Tím klesl počet dětí v naší mateřské škole, protože počet dětí z Dolního
Újezdu k doplnění kapacity již není tak velký. Příčinou je však také to, že si
rodiče mohou školu pro své dítě volně vybrat a tak nepodpoří někteří
z nich místní školu v obci kde žijí, ale umísťují své děti v mateřských školách v okolních obcích nebo v Litomyšli.

Dne 31. května 1976 byla v Horním Újezdu otevřena mateřská škola za
účasti tehdejší školní inspektorky Vlasty Riedlové, předsedy JZD
v Horním Újezdu Václava Lněničky, představitelů MNV v Dolním Újezdu
Karla Tejkala a Jindřicha Romportla, rodičů a dětí, které byly zapsány
k docházce od 1.6.1976.
První pokusy o zřízení mateřské školy v obci, byly již v roce 1965-66.
Organizace ČSŽ (Československého svazu žen) provedla tehdy předběžný
průzkum, ale pro nedostatek dětí bylo od tohoto záměru upuštěno.
V únoru 1974 projednala rada MNV v Horním Újezdu otázku adaptace
části budovy základní školy na školu mateřskou. Projektový úkol zpracoval Ludvík Kalibán z Vysokého Mýta, rodák z Horního Újezdu. Celkový
rozpočtový, investiční náklad činil 730 tisíc korun. Původní záměr řešil
umístění mateřské školy včetně kuchyně v budově základní školy. Po konzultaci s pracovníky školského odboru ONV ve Svitavách a okresním hygienikem, byl projekt přepracován s tím, že kuchyň a jídelny budou umístěny v budově staré školy. Projekt na tuto úpravu zpracoval Karel Jílek
z Horního Újezdu čp.18, který také prováděl stavební dozor nad výstavbou. Organizaci práce na stavbě a zajišťování materiálu prováděl předseda
tehdejšího MNV v Horním Újezdu, Josef Bobek. Při výstavbě také vydatně
pomáhali občané Horního Újezdu, kteří odpracovali celkem 2100 brigádnických hodin. Současně s výstavbou mateřské školy prováděl Zemědělský stavební podnik Svitavy rekonstrukci elektroinstalace v celé budově
základní školy.
Značnou měrou se na výstavbě mateřské školy podílelo JZD v Horním
Újezdu a místní důchodci Josef Vomočil, Václav Fulík, Adolf Filipi, Jan
Šimek a Bedřich Lipavský.
Celkový finanční náklad na výstavbu mateřské školy činil 406 871 korun,
z toho zařízení školy činilo 117 821 korun. Kolaudace budovy proběhla
28.5. 1976. Tolik kronika.

Co popřát naší mateřské škole do dalších let?
Zastavit úbytek obyvatel tím, že se podaří zastupitelstvu obce nakoupit
vhodné pozemky nebo i nevyužité stavby na výstavbu nových rodinných
domů pro mladé rodiny, aby se v obci rodilo více dětí a nemuseli jsme pro
nedostatek dětí v MŠ řešit její uzavření.
Škola je nyní dobře materiálně a technicky vybavena, poskytuje dětem
dostatek příležitostí pro jejich rozvoj a uspokojování jejich individuálních
potřeb. Českou školní inspekcí je hodnocena pozitivně. V poslední
inspekční zprávě z října 2014 je uvedeno, že škola sleduje výsledky vzdělávání dětí, které svými projevy prokázaly postupné osvojování elementárních klíčových kompetencí a funkčních gramotností, které vytvářejí dobré
předpoklady pro jejich úspěšné pokračování v dalším vzdělávání. K silným
stránkám školy patří týmová práce zaměstnanců, která přispěla
k příjemnému klimatu, v němž vzdělávání probíhalo. Od poslední
inspekční činnosti v roce 2009 došlo ke kvalitativnímu posunu především
v oblastech materiálně-technických podmínek vzdělávání, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a zefektivnění vzdělávacího procesu.
V závěru je nutné poděkovat za tento pozitivní rozvoj školy nejenom všem
jejím pracovnicím, ale i zřizovateli školy, Obci Horní Újezd, za velmi
dobrou spolupráci a především za pozitivně hodnocený materiálnětechnický rozvoj školy.
V letošním roce odchází do základní školy 5 dětí, 1 dítě přechází do MŠ
v Dolním Újezdu a 1 dítě odešlo do MŠ v Litomyšli. Pro další školní rok
2016-17 je zapsáno 7 nových dětí. Celkem bude školu v příštím roce
navštěvovat opět pouze 20 dětí. Škola není tedy plně kapacitně vytížena,
disponuje 8 volnými místy.
Štěpánka Mokrejšová, ředitelka školy

Personální obsazení
První ředitelkou mateřské školy byla Eva Stachová z Litomyšle, učitelkou Štěpánka Zavoralová z Dolního Újezdu, kuchařkou Anna Bobková
a školnicí Marie Kysilková, obě z Horního Újezdu. Provozní pracovnice
zaměstnalo JZD v Horním Újezdu.
Mateřskou školu navštěvovalo 30 dětí, které se postupně seznamovaly
s novým denním režimem, na který nebyly zvyklé vzhledem k tomu, že do
otevření školy vyrůstaly všechny v domácím prostředí.
Již v dubnu 1977 došlo k prvním personálním změnám provozních pracovnic, kdy do kuchyně nastoupila na dlouhých 21 let kuchařka Věra Kladivová a na místo školnice Marie Tobková. Dlouholetými provozními pracovnicemi ve škole také byly Marie Hápová a Ludmila Mokrejšová,
všechny jmenované z Horního Újezdu.
1.9.1979 nastoupila do funkce ředitelky školy Štěpánka Zavoralová
(Mokrejšová), která je ředitelkou školy až do současné doby. Je jedinou
pracovnicí, která pracuje ve škole nepřetržitě od jejího založení, tedy
celých 40 let. Na místo učitelky od 1.9.1979 nastoupila Irena Šnajdrová,
která ve škole pracuje také doposud, do roku 2014 jako učitelka a nyní, již
jako důchodkyně, jako vedoucí školního stravování. V současné době pracuje ve škole učitelka Martina Janáčková z Pohodlí, kuchařka Silvie Tobiášková z Dolního Újezdu, domovnice Věra Boštíková a účetní Pavla Severová ,obě též z naší obce.

Rekonstrukce a stavební úpravy ve škole
Za uplynulých 40 let došlo také k významným rekonstrukcím školy.
V roce 1991, z důvodu poklesu zapsaných dětí do mateřské školy a velkým
provozním nákladům, zejména na vytápění elektřinou (přímotopy), rozhodlo zastupitelstvo obce o přestěhování celé školy do budovy staré školy
č.p. 143, do prostor dřívějších jídelen a klubovny SSM. V dalších letech
byly prostory ve staré škole dále rekonstruovány a rozšiřovány až do
nynější podoby
(přístavba sociálního zařízení pro děti, celková rekonstrukce školy
z důvodu zvyšování kapacity školy – zvětšení herny dětí, výměna oken
v celé budově a zřízení ústředního topení na vytápění plynem, celková
oprava střechy na budově, nové vybavení školní zahrady-veřejného hřiště
hracími prvky).

Změna právní formy mateřské školy
Od 1.1.2003 změnila škola svou dlouholetou právní formu rozpočtové
organizace obce Horní Újezd na příspěvkovou organizaci, tj. organizaci
s vlastní právní subjektivitou. K 31.12.2002 byly totiž v rámci celkové
reformy státní správy zrušeny Školské úřady, všechny školy a školská zařízení byly zařazeny do sítě škol, jako samostatné právní subjekty s vlastním
identifikačním číslem organizace. Ředitel, jako statutární zástupce organizace, byl jmenován do funkce na základě nového konkurzního řízení.

Současnost
V současné době je ve škole zapsáno pouze 20 dětí. Je to způsobeno
celkovým demografickým vývojem obyvatelstva s klesající křivkou narozených dětí, ale i tím, že byla v Dolním Újezdu rozšířena mateřská škola
o další, odloučenou třídu, umístěnou v budově ZŠ.
-7-
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SPORT • SPORT • SPORT
DRUŽSTVA TJ HORNÍ ÚJEZD NA JAŘE 2016
Muži
Družstvo mužů vstupovalo po vynikající podzimní části do jara
ze 4. místa tabulky. Ale už zimní příprava napovídala, že ne vše
bude v pořádku. Postupně se v druhé polovině sezóny několik
hráčů zranilo a několik hráčů (mnohdy z těžko pochopitelných
důvodů) v nejlepších letech ukončilo aktivní činnost. Úzký
kádr byl často doplňován dorostenci a veterány. Z těchto
důvodů se jarní část příliš nevyvedla a družstvo se propadlo na
9. místo tabulky s celkovým ziskem 33 bodů. Družstvo vedla
trenérská dvojice Zdeněk Bednář a Jaroslav Lochman, vedoucího mužstva dělal František Kárský. Na tom, že se sezóna
podařila dohrát se ctí, mají lví podíl hráči Honza Beneš, Marek
Kusý, Vašek Žďára a předseda oddílu Zdeněk Beneš st., kteří
po pátečních večerech obvolávali, kdo by šel o víkendu týmu
pomoci.

Žáci
Žáci odehráli druhou polovinu své soutěže na Dolním Újezdě.
Podařilo se zúročit dobré podmínky pro zimní přípravu. I když
v tabulce nakonec skončili na předposledním místě se ziskem
10 bodů, dokázali potrápit i řadu favoritů. O mužstvo se starala
trojice Michal Jireček, Petr Vajrauch a Radek Ryšan. Již několik let je naše účast v této kategorii velmi malá. Obdobně tomu
bude i v následující sezóně, kdy budou naši hráči startovat v
krajském přeboru za souklubí Dolní Újezd/Sebranice. Nám se
stále tato kategorie nedaří koncepčně vyřešit.
Přípravka
Velkou radost nám dělají nejmenší fotbalisté. Kdo se na jaře
prošel v pondělí nebo ve čtvrtek odpoledne kolem fotbalového
hřiště, musel se divit, kolik je na něm dětí. Při trénincích jsou
děti pravidelně rozděleny do tří skupin. Starší přípravku vede
František Bartoš, Jiří Kučera a Václav Žďára st., mladší přípravku Zdeněk Beneš ml. + st., fotbalovou školičku Pavel Havlík a Jaroslav Chaun. Mladší a starší přípravka i na jaře startovala v okresním přeboru, starší ve společném družstvu s Morašicemi. Do nové sezóny jsme znovu přihlásili do okresního přeboru obě dvě přípravky, tentokrát obě ve společném souklubí
Horní Újezd/Morašice.

Dorost
Do jarní části soutěže družstvo dorostu vstupovalo s šestibodovým náskokem na prvním místě tabulky. Již od začátku
sezony se tým potýkal s velmi špatnou účastí hráčů na trénincích, což vyvrcholilo úplným zrušením tréninků před posledními třemi zápasy. I přes tento problém se podařilo v této soutěži zvítězit s celkovým ziskem 63 bodů. O tento tým se starala
dvojice trenérů Karel Žďára, Stanislav Němeček a vedoucí
dorostu Roman Chadima. Bohužel pro nedostatečný počet
hráčů již není možné dále pokračovat v souklubí s Morašicemi.
Proto další sezonu odehrajeme v souklubí s týmem Dolního
Újezda, s nímž nastoupíme do krajského přeboru.

Mgr. Zdeněk Beneš, Roman Chadima

Mika I. B třída mužů

I. třída dorostu - skupina B

# Klub
1. Svitavy B

Z
26

V
18

R
0

P
8

S
68:25

B P+
53 2

2. Jablonné n. O.

26

18

0

8

61:30

53

3

2

3. Libchavy

26

18

0

8

62:42

51

4

1

4. FC Jiskra 2008

26

16

0

10

66:49

47

1

0

5. Semanín

26

16

0

10

55:41

47

3

6. Kunčina

26

14

0

12

56:56

43

7. Lanškroun B

26

15

0

11

43:37

8. Sloupnice

26

13

0

13

56:45

9. Horní Újezd

26

11

0

15

P1

Z V
# Klub
1. H. Újezd/Morašice 22 21

R
0

P
1

S
120:19

2. FC Jiskra

22 17

0

5

77:35

50

1

0

3. Jabonné n. O.

22 15

0

7

78:35

46

0

1

4. Žichlínek

22 12

0

10

49:55

34

2

0

2

5. Vraclav/Zámrsk

22 10

0

12

49:47

31

2

3

2

3

6. Polička B/Sebranice 22 14

0

11

34:45

30

5

2

42

5

2

7. Jaroměřice/Jevíčko 22

9

0

13

49:64

30

0

3

39

3

3

8. Tatenice

22 10

0

12

37:57

28

4

2

50:62

33

3

3

9. Proseč

22

8

0

14

32:51

27

1

4

31

3

4

10.Sloupnice/Jehnědí

22 10

0

12

44:72

26

4

0

31

2

3

11.Kunčina/Mladějov

22

6

0

16

30:75

17

3

2

12. Rybník

22

3

0

19

34:78

14

0

5

10.Polička B

26

10

0

16

38:43

11.Řetová

26

10

0

17

36:63

12. Veměřovice

26

9

0

17

34:60

29

0

2

13.Dlouhá Loučka

26

7

0

19

41:84

24

0

3

14. Kamenná Horka

26

7

0

19

30:59

23

0

2

LION SPORT Okresní přebor žáci
# Klub
1. FC Jiskra 2008/Boříkovice

Z V
16 12

R
0

P
4

S
69:26

2. Jabonné n. O.

16 12

0

4

100:27

37

1

1

3. TJ Sebranice

16 12

0

4

71:22

37

0

1

4. TJ Lanškroun

16 10

0

6

57:35

30

1

1

5. TJ Sokol Tatenice

16 10

0

6

38:26

29

2

1

6. Vraclav/Zámrsk

16

9

0

7

31:39

25

2

0

7. TJ Jaroměřice

16

3

0

13

41:70

10

0

1

8. TJ Sokol Dolní Újezd

16

4

0

12

29:65

10

2

0

9. Sokol Rudoltice

16

8

0

16

10:136

0

0
-9-

0

B P+
38 0

P2

B P+
63 1

P1

Foto: V. Severa
Letošní obecní ples, který se jako tradičně konal první únorovou sobotu,
příjemně zpestřili svým tanečním vystoupením Kristýna Šmídová
a Tomáš Bohdálek, soutěžící za Taneční klub Orel Telnice Brno.

Toulovcovy prázdninové pátky

Pořádá Město Litomyšl na Toulovcově náměstí od 18.00 pohádka
a v 19.30 hod. folkový koncert. Vstupné dobrovolné. V případě nepříznivého počasí se koná v Music Clubu Kotelna.
1. 7. O dvou chroustech – Divadlo Pohádka Praha. Koncert – Brigita Cmuntová a Štěpán Klouček.
8. 7. O pračlovíčkovi – Divadlo Tramtarie Olomouc. Koncert –
Sabrage.

V pátek 10. června se u kulturního domu konal koncert skupiny Duo Aramis. Písničky si přešel poslechnout uspokojivý počet diváků. Pořadatelství se ujali pánové Fr. Kárský a Jar. Kladiva z Desné pod hlavičkou místní TJ.
P. Severová

NAZDAR PRÁZDNINY
IV. ročník
v sobotu 27. 8. 2016
13.00 hod. - srandahry (vstupné dobrovolné)
19.00 hod. – rockový minifestival
UPSIDE DOWN!CZ, STARÉ PUŠKY A DALŠÍ
(vstupné 100,- Kč)

15. 7. Rozpustilý kabaret – Liduščino divadlo Praha. Koncert –
Bran.

TJ Horní Újezd Vás zve na vystoupení k poslechu a k tanci

22. 7. Velká cirkusová pohádka – Kejklířské divadlo Vojty Vrtka.
Koncert – Vltava.

MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA

29. 7. O Sněhurce – Divadlo Pruhované panenky Praha. Koncert –
Klec.
5. 8. DlouŠiBy aneb Dlouhý, Široký a Bystrozraký – Divadlo
100 opic Praha. Koncert – Jananas.
12. 8. Vyprávění starého vlka aneb pravda o Karkulce – Divadelní společnost Koňmo. Koncert – Vladimír Merta a Hromosvod.
19. 8. Čarodějnická pohádka – Divadlo M Praha. Koncert – Jiří
Holoubek Trio se Zdenou Tichotovou.
26. 8. Kašpárek a drak – Divadlo Koráb Brno. Koncert – Luboš
Andršt Bluesband a Dani Robinson.

17. 9. 2016 OD 15:00 HODIN
PROSTRANSTVÍ PŘED KULTURNÍM DOMEM
ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ V SÁLE KD
VSTUPNÉ 160 Kč
PŘEDPRODEJ NA OBECNÍCH ÚŘADECH NEBO NA TELEFONU 736 726 485

Redakční rada a zastupitelstvo obce
přejí všem čtenářům hezkou dovolenou,
dětem hezké prázdniny a vše plné sluníčka,
pohody a skvělých zážitků.
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